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З А П И С Н И К  бр. 25 
 

Од одржаната 25-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 24.12.2018 год.  со почеток во 
12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите  советници. Останати присутни:Градоначалникот 
Блаже Станков, Методи Николов, Ленче Илиова и Благој Данев. 

 
На седницата беше предложен следниот: 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 24-тата седница. 
2. Предлог – Буџет на општина Зрновци за 2019 год. 
3. Одлука за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2019 год. 
4. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година. 
5. Буџетски календар за 2019 година. 
6. Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на општина Зрновци за 2019 година 
7. Предлог – Програма за работата на Советот на општина Зрновци за 2019 година. 
8. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2019 

година 
9. Предлог Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици за 

2019 година 
10. Предлог – Програма за изградба и одржување на јавна расвета на подрачјето на општина Зрновци за 2019 

година. 
11. Предлог – Програма за културни манифестации  во општина Зрновци за 2019 година. 
12. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2019 

година. 
13. Предлог – Програма за намалување на крајбрежниот појас на 3 метри на река Зрновка, Морошка и 

Видовишка река (во врска со изготвување на УПС за споменатите населени места) 
14. Одлука за оспособување на хидрантот за полнење на противпожарно возило во случај на пожари кој се 

наоѓа во кругот на фабриката за ориз во Зрновци и изградба на хидрант за полнење на противпожарно 
возило во случај на пожари во близина на општинската зграда во Зрновци. 

15. Одлука за одобрување на спонзорство по повод празникот „Бадник“ 
16. Одлука за одобрување на спонзорство по повод празникот „Водици“ 
17. Разно 

Тек на седницата: 
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот ред. Немаше 

дискусија и дневниот ред беше усвоен со 9-ЗА гласа. 
 

1. Усвојување на записникот од 24-тата седница. 

Претседателот ја отвори точката за дисксуија. Никој не побара збор и записникот се усвои со 9-ЗА гласа. 

2. Предлог – Буџет на општина Зрновци за 2019 год. 

Претседателот ја отвори точката за дискусија. Претседателот на комисијата за буџет образложи дека комисијата се 
состанала и го прочита заклучокот со забелешки по ставка 482 ( Градоначалникот пристигна на седницата во 12:44) Ленче 
илиова појасни дека ставката Изградба на други  објекти во висина од 1.550.000мкд е поради новите правила од 
министерството за финансии за реални буџети каде се дадени насоки според буџетите од последните три години наназад. 
Понатаму таа го појасни распределувањето на средства во оваа ставка. Истотака таа кажа дека доколку некој проект во 
наредната година биде одобрен ќе мора да се прави ребаланс. Градоначалникот праша за средствата што доаѓаат од 
Агенцијата за патишта во висина од 1.400.000 мкд дали може со нив да се плаќа ДДВ на име учество во проект како 
кофинансирање. Таа му одговори дека може доколку проектот е изградба на пат или улица. Душко Горгиев забележа дека  
во материјалите на страна 7 ставка 424 на многу подставки има нула. Ленче илиова погледа и заклучи дека станува збор за 
грешка и отиде во канцеларијата и донесе испечатени нови точни страници со точните суми. Виктор Новков се јави за збор и 
забележа дека во ставка 425 стр 3 минатата година било 300.000 а сега е 500.000 мкд. Ленче Илиова појасни дека тоа е 
ставка други договорни услуги каде се ставаат договорните услуги за лица и правни лица и овие средства се само планирани. 
Славчо Гиздовски се јави за збор и праша дали може да се предвидат средства во буџетот на име кофинансирање на 
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активности кои би биле спроведувани од новоформираното советодавно тело. Имено Фондацијата за развој на заедниците 
им укажало дека постои можност од нивна страна да се финансираат некои предложени активности до 500 евра а општината 
да кофинансира со 200 – 250 евра. Му беше одговорено дека сумите се мали и доколку дојде до такво одобрување на 
активност ќе се изнајдат средства за кофинансирање. Душко Горгиев забечежа дека во ставката за трансфер до невладинини 
организации има намалување  од 180.000 на 100.000. Праша зошто? Му беше одговорено дека не се планира подршка на 
фудбалскиот клуба а предвидените средства се планирани доколку има потреба од подршка на фолклорни друштва и 
слични организации. Дивна Веселинова се јави за збор и праша зошто е таа сума за министерствот за здравство  од 200.000 
мкд ставка 410. И беше одговорено дека е направен превид кој ќе биде исправен на првиот ребаланс. За збор се јави Виктор 
Ангелов кој кажа дека не е прашање туку негово размислување. Тој кажа дека кога од општинскиот буџет ќе се тргнат блок 
дотациите за основното училиште и детската градинка и трошоците за плати и хонорари на вработените и советниците 
испаѓа дека општината располага со буџет од само 1.400.000мкд. Ако се тргнат и трошоците за осветлување и другите 
основни редовни активности останува дека општината нема никаква моќ за капитални инвестиции и дека најверојатно ваква 
е состојбата на повеќето помали општини. Ленче Илиова кажа дека тоа е одамна така и дека општина Зрновци е единствена 
општина која има помал број вработени од бројот на советници. Градоначалникот се јави за збор кој се согласи со 
констатацијата но на висината на буџетот не треба само да се гледа низ призмата на трошоците за плати на вработените 
бидејќи пак во зиминатите години и покрај таквата сосотојба беа реализирани бројни проекти и промени во општината кои 
се евидентни. Услугите кон граѓаните и можностите да се аплицира за странски донации се вредни. Дискусијата беше 
исцрпена и Буџетот на општина Зрновци за 2019 година беше изгласан со 9-ЗА гласа. 

3. Одлука за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 2019 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Претседателот на комисијата дека заклучокот е точката да се усвои. 
Ленче Илиова кажа дека донесувањето на оваа одлука е редовна процедура и одлуката е составен дел од Буџетот. Одлуката 
беше донесена со 9-ЗА гласа. 

4. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дискусија и Одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа. 

5. Буџетски календар за 2019 година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Јохан Горгиев се јави и праша дали на повикот објавен на веб страната 
на општината некој се јавил со предлози и сугестии за буџетот. Му беше одговорено дека написмено има само едно барање 
и дека вече има во буџетот ставка трансфер до НВО но колку и дали ќе се трансферира ќе зависи. Станува збор за програма 
на здружение за џудо спорт. Немаше понатамошна дискусија и календарот беше усвоен со 9-ЗА гласа. 

6. Одлука за давање на согласност на Годишниот план за вработување на општина Зрновци за 2019 година. 

Претседателот отвори дискусија по точката.  Виктор Новков праша за кој и што е предвидено вработување на 1 лице. Му 
беше одговорено дека е предвидено интерно унапредување на едно лице кое ќе оди од комунален редар во одделението 
за финансии и буџет и дека вработувањето е за местото комунален редар кое останува непотполнето. Беше кажано дека 
лицето Тони е вработено преку агенција за привремени вработувања. 

7. Предлог – Програма за работата на Советот на општина Зрновци за 2019 година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Од претседателот на комисијата беше кажан заклучок да после 5-тата 
точка од програмата да се вметне извештај на директорот на ЈОУДГ Бисерчиња за спроведената годишна програма. Се разви 
дискусија а потоа заклучок да се види дали нивната програма завршува календарски во декември или во септември и 
сходно тоа да се вметне во календарот на програмата на Советот. Програмата беше усвоена со 9-ЗА гласа. 

8. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2019 
година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Претседателот на комисијата го кажа заклучокот дека се предлага 
измена на програмата со измена на ценовникот за комуналии за градежно неизградено земјиште и тоа за Мородвис да се 
изедначи со цената што е за Зрновци втора зона. Се разви дискусија? Градоначалникот кажа дека не гледа од каде е 
причината за воопшто менување бидејќи во општината воопшто не се гради и дека надоместокот е како такса за остапување 
наградежното земјиште а не и обврска да на лицето му се доведе струја канализација и вода. На крајот се дадоа 2 предлози: 
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Предлогот на комисијата кој не помина биудејќи доби подршка од 2-ЗА гласа, 5- против и  2 воздржани и предлогот на 
Душко Горгиев за останување на старите цени за кој гласаа 5-ЗА, 3-против и 1 воздржан 

9. Предлог Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општински патишта и улици за 
2019 година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Претседателот на комисијата кажа дека биле предложени извесни 
дупки за крпење но градоначалникот кажа дека во програмата се става само крпење на дупки а кога ќе дојде ред за крпење 
ќе се потенцира кои точно. Програмата беше усвоена со 9-ЗА гласа. 

10. Предлог – Програма за изградба и одржување на јавна расвета на подрачјето на општина Зрновци за 2019 
година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот кажа дека имало најава за повик од Светска банка за 
проекти за комплетна замена на расветата со ЛЕД тела. Тој кажа дека во општината скоро сите економик сијалици се 
заменети со ЛЕД и дека во многу е подобрено осветлувањето и заштедата. Јохан Горгиев кажа дека сепак треба во  деталите 
за новиот тендер за избор на фирма која ќе го одержува осветлувањето да се бара од нејзе и постепено да вградува ЛЕД 
тела барем на влезовите од населените места. Му беше одговорено дека за таа работа прво треба да се обезбедат средства 
па после да се распише тендер. Градоначалникот рече дека треба да се размислува на оваа идеја во иднина бидејќи постои 
можност и од давање на концесија на приватна фирма со тоа што таа сама ќе инвестира во набавка и поставување на овие 
тела а потоа ќе го зема надоместокот од ЕВН за осветлување од граѓаните. Програмата беше усвоена со 6-ЗА и 3 воздржани. 

11. Предлог – Програма за културни манифестации  во општина Зрновци за 2019 година. 

Претседателот отвори дискусија по точката и беше сугерирано во програмата да бидат вметнати и летниот и 
зимниот панагур. Програмата со измените беше усвоена со 9-ЗА гласа. 

12. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2019 
година. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов кажа дека има мала измена со тоа што сега со 
дератизација  ќе бидат опфатени сите три фекални канализации. Програмата беше усвоена со 9-ЗА гласа. 

13. Предлог – Програма за намалување на крајбрежниот појас на 3 метри на река Зрновка, Морошка и 
Видовишка река (во врска со изготвување на УПС за споменатите населени места). 

Точката се одложи поради недостаток од Согласност од Министерството за транспорт и врски. 

14. Одлука за оспособување на хидрантот за полнење на противпожарно возило во случај на пожари кој се 
наоѓа во кругот на фабриката за ориз во Зрновци и изградба на хидрант за полнење на противпожарно 
возило во случај на пожари во близина на општинската зграда во Зрновци. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Беше кажано дека ова е побарано од Противпожарната станица во 
Кочани а и е потребно на општината. Беше кажано дека ќе се направат обиди да се постави хидрант кај општинската зграда. 
Одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа. 

15. Одлука за одобрување на спонзорство по повод празникот „Бадник“ 
16. Одлука за одобрување на спонзорство по повод празникот „Водици“ 

Претседателот отвори дискусија по точките. Беше кажано дека е традиција  за празникот Бадник да се додели 3000 
мкд награда и 10 литри ракија а за Водици 3000мкд награда и 1000 денари за бањарка. За останатите настани а поврзани со 
новогодишните празници да се додели не повеќе од 2000 ден по настан. Одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа. 

17. Разно 

Градоначалникот кажа дека има потреба од донесување на Одлука за доделување  на средства за набавка на 76 
пакетчиња за дечињата од ЈОУДГ Бисерчиња и прво оделенчињата од ОУ Синиша Стоилов. Одлуката беше донесена со 9-ЗА 
гласа. 
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Претседавачот кажа дека има пристигнато барање за финансиска помош од лицето  Дафчо Горгиев кој бара помош за 
лекување на неговата ќерка Мелани Горгиева. Беше одобрено сума во висина од 3000 мкд со 9-ЗА гласа. 

Немаше понатамошна дискусија и седницата заврши во 15:27. 
 
 
   Записничар                                                             Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                         Владо Ристов 
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